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Het leven der dieren, vogels

Het reusachtige werk Hetle\/en der d/eren \/anAffred

Brehm druppelt Project Gutenberg bmnen.

O ]/er papegaófen:

"Men moet niet meenen," zegt Auwihsh, "dat alle

misdnjven waaraan de Papegaaien zich jegens de

planters schuldig maken, ongestraft blijven. Integendeel

de diefachtige Vogels wonJen wegens hunne
strooperijen op de eigendommen van de landbouwers

doordeze in grooten getale gedood. De op wraak

zinnende boer, die met het geladen geweer in de hand

komt aansluipen, doet S of lo van de plunderaars bij het

eerste schot in 't zand bjten. De overlevende stygen

omhoog, schreeuwen luid, vliegen 4 of s minuten lang In

kringen rond, keeren naar de Ijken van hunne
kameraads terug, omzwemnen deze met luid

jammergeschreeuw en vallen als slachtoffers van hun

gehechtheid; drt gaat zoo voort, totdat erzoo weinige

overblijven, dat de boer het met meerde moe te waard
acht, aan hen zijn kruid en lood te verspillen. Ik heb in

den loop van weinige uren erverscheldene honderden
op deze wijze verdelgd en korven gevuld met den burt.

Die, welke aangeschoten zyn, wetentrouwens hun leven

goed te verdedigen en brengen met hun scherpen

snavel gevaarijke wonden toe." Het vleesch van de
buitgemaakte Papegaaien wordt, hoewel het hard en

taai IS, toch graag gegeten of althans tot het bereiden

van een krachtige soep gebruikt. Schomburgk roemt de

papegaaiensoep, op grond van persoonijke ervanng, als

een utmuntend gerecht.

E>< l^dtifandK Ph»^ c iG utE nbc rg Rt jJt r iTU 1 rt -d pnl zoo^.



Brebm ts met te beroerd het \/oiiedige \/ocabu}a/re yyeer

te geven v^neenJak^, dte ook zo heette:

Eerwaarde heer! Goeden morgen."— "Eerwaarde heer!

asjeblieft een amandel." — "VJou-je een amandel? Wou
je een noot? Je knjgt wat. Daarheb-je wat." — "Heer
overste, welkom, heer overste!"'- "Mevrouw! uw
gehoorzame dienaar."— "Boer, spitsboef, spitsboef,

boer, wilddief! ga-je weg? ga-je weg, ga-je naar huls,

ga-je naar huis of niet? pas op kerel!"— "Jij ploert! jij

kerel, jIj nare kerel!"— "Brave Pappie, beste

Pappie!"— "]e bent een beste jongen, een opperbeste

jongen!*— 'Je krijgt een kokeriko,ja, je knjgt

wat."— "Hannl! Nanni!"-"Buurman! Geduld hebben!

Buurman! Geduld hebben!"— Als eraan de deurwanit

geklopt, roept hIj zeer luid, zeer duidelijk en geheel als

een mensch: "Binnen! Binnen! Uw dienaar, munheer
Brouwer, onderdanige dienaar! Blij, dat ik de eer heb, blij,

dat ik de eer heb." — Soms klopt hIj zelf tegen zyn kool

en roept dan als zoo even. —Den Koekoek bootst hj

zeer goed na.— "Geef mij een zoentje, een lekker

zoentje; dan knjg-je een amandel."— "Kijk ereis op!—
Kom naar burten!"—"Kom maar op, kom maar
hier!"— 'MJn lieve Pappie!" — "Bravo,

bravtsslmo!"— "Bidden, laten wIj nu bidden."— "Laten wy

eten!"— "Laten wij voort venstergaan!" — "Hieronymus,

sta op!"— "Ik ga. God zegen-je!"— "Leve de Keizer!

Lang zal hJ leven!"— "VJaar kom jij van daan?—Neem
mij met kwalijk, mijnheer! Ik óadA datje een Vogel

waart!"— Als hjj iets stuk bjt of inzijn kooi iets vemlelt,

zegt hIj: "Niet bjten! schei-ult! ViTat heb-je

gedaan?"— "Wat heb-je gedaan? Pas op jIj gauwdief! ]lj

Dt h^dtrbndif PrDjt c ^^ ufr rlit i^ R< j dt r^ ma j rt-ï prd ^cog



lomperd! Pas op, je knjgt slaagr-'"Pappie, hoe gaat het

met je, Pappie?"— "Heb-je wat te eten?"- "Smakelijk

eten!"— "Bst! Bst! Wel te rusten!^— "Pappie mag naar

buiten; kom, allo kom!"- "Pappie, schiet! Schiet

Pappie!"— Daarna schiet hij door luid te roepen van

"Pd e!** -"Kijk, kIjKkyk, kJk!"-"Ga naar huis! Ga-je naar

huis? AJIo, marech!"— "Subiet naar huis! Pas op, je krijgt

slaae!" — Hy trekt aan een schel in zijn kooi en roept luid:

"Wie schelt daar?- Pappie !"-'Kaketoe,

kaketoe." — "Gagagaga!— Wat wou-je metje ga, ga

—

jiJ!"— "Daar is het hondje, een lief hondje, een allerliefst

hondje!" — Daama flult hj den Hond,— Hij vraagt: "Hoe

spreekt het hondje?" en blaft vervolgens. Daama roept

hIj: "Flut het hondje!" en fluit den Hond.— Als men hem
beveeltr "Schiet!" dan roept hy 'Poe!"—Soms laat hIj

een geheel kommando hooren: "Halt! ncht u! Halt!

Schoudert geweer! Aan! Hoog! Vuur! Poe! Bravo,

bravissimo!"—Soms laat hIj het kommando "Vuur!" weg
en roept na: "Aan! Hoog!" dadelyk: "Poe!^; dan zegt hy

echter ook met: "Bravo, bravissimo!", alsof hij weet, dat

hIj een fout heeft gemaakt. —"God zegen je! A DIo! God
zegenje!"zegt hij, als de bezoekers welaan. — "Wat
wou-je? MIj slaan? Wat wou-je? MJ slaan?" Hij begint

dan geweldig te schreeuwen, alsof hIj slaag knjgt, en

roept vervolgens: "Wat? slaan? MIj slaan? Pas op, kerel!

Mij slaan?"— "Ja, ja, ja, zoo gaat het In de wereld! Wel

zoo! wel zoo!" Daama lacht hIj volkomen duideijk.

— "Pappie IS ziek, de amie Pappie is ziek."— "Hoor-Je Jan

wel?— Goegoe! Goegoe! 't Is Pappie!" —"Pas op, ik zal je

slaan!"— Ais hy de tafel ziet dekken, of êèn of twee
kamers verder het geluld van 'ttafeldekken hoort, roept

hIj dadel Jk: "Laten wij gaan eten! Allo, kom, eten!"— üJs

zijn meester In de naastbijgelegen of daarop volgende

kamer ontbijt, roept hy: "Kakaulje knjgt kakau. ]y knjgt

üi l^dtifandK Pn^ c iG utE nbc rg Rt jJt r iTU 1 rt -d pnl zoo^. 7



ookvjatl"

"De eigtnaar van Jflko höd eer^ Kwartel. Toen deze in

de lente voor 't eerst haar'Kwtk me d[t" liet hooren,

keerde de Papegaai zich naar hem om en nep; "Bravo,

Pappie! Bravo!" — Om te zien, of het mogelijk zou zi]n

hem ook iels te leeren zingen, koos men aanvankelijk

«oorden urt, dre hij reeds vroeeerhad leeren zeggen,

ZDoals b.v. het volgende: 'Is het mooie Pappie daar? Is

het brave Pappie daar? Is het lieve Pappie daar? is het

Pappie daar? ]a,jar— Later leerde hy het liedje z in genL

'O Prtzi^, o Ptzigi, bias anstatt meinerFaËOtt!'— H^
stemt ook accoorden aan, fluit een toonladder naar

boven en naar beneden zeer vlot en zuiver en fluit ook

andere ïtukjes entnilers; hij fluit en zingt drt alles echter

met steeds op denzelfden toen, maar soms een halven

of een geheelen toon lager of höoger, zonder evenwel

valsche tonen voort te brengen.

"Zijn meester stierf in het jaar 3_Bs3r Jako begon,

oogenschynlljk ujt heimwee naarzyn geliefde heen te

kwijnen, werd in hetjaar ±854 geheel vernuft in een

kJeIn bedje gelegd en zorgvuldig verpleegd; ook toen

babbelde hij nog dmk en zei dikv^ljls met treunge stem:
Papple Is ziek, het arme Pappie js ziek". Kort daarna

stjerfhii."

Uit' HeI LeVEJ] d#r Der^i. deeL E. bccrdsLuk l De F^pzgaaien. ei

hDaFdsÜjkï De Dprl^Dtmia. elE^t J79A5 DdK ii de^ pencde

t]e9:hihbsargEk]«iEn boafdstuh 4 Dg HpeDd^rvogeb JebEft ZJSgTl .

f« bDQfdsruh 5 Që Ibhd^k, ^n hocLfEtslDt t Që liiHanvngfb JEtE^J

o Dl r^dr riinli^ PrnftLl^LAt r£ic ^ h jdc r^ nu j tL-c prJ ^cmi^



Het dichtste bij de Zuidpool

Tot 1^11, hetjaar \^a^nn de S^oor RoBid Amandien de
Zufdpoof berefkte, bestond er een uitdrukking ''Farthest

South\ /n het ^ederiands: het dichtste bn de Zuidpool

het zutdefftkste punt tvjd^p ooft een mens was

gekomen, en fnjanuan 190^ nam de Engelsman Eivresf

Shackfeton dat record over Tot 190 hoorneter was hif

de pool genaderd, en heizelfdejaar werd een verta^fng

vanzgn njk gefrustreerde \/ers/sgin De Aarde en haar
Vo/ken gepubliceerd.

De vraag van het voedsel was er een van het

allerhoogste belang. Wij gingen naarde beste kantoren

en kregen alles van uitstekende hoedanigheid. De
uiterste zorg werd ervoor gedragen, dat het eten

gezond en goed was, maar ook, dat het passend zou
zijn voorde behoeften in de Zuidpoolstreken, en het

gevolg IS geweest, dat we de expeditie hebben voltooid

zondereen enkel geval van ziekte, dat aan onzen
voorraad moest worden toegeschreven. Meel en
zoetigheden, alsjams, heldere stroop, suiker,

ingemaakte vnjchten en gedroogd fnjit, speelden een

hoofdrol In het door ons meegenomene, want bij de feJIe

kou in de Poolstreken heeft men een natuurlifk

veriangen naar zoetigheid en naarzulke gerechten als

puddingen, van meel bereid. We hadden ook voorraden

van vleesch in bussen, visch enz., maar we vervingen

dikwijls die zaken door het gebruik van

zeehondenvleesch in den winter, daar het versche

vleesch ertoe meewerkte, den vyand van alle

poolvaarders, de gevreesde scorbut, op een afstand te

houden. Het voomaamste voedingsartikel voorde
slede-expedrties was pemmikan of gedroogd vleesch,

üi l^dtitrdK Pn^ c iG utE nbc rg Rt jJt r iTUj rt -d pnl zoo^. ^



dat rte urt KopenhöËen hadden betrokken, en bovendien

hadden vJe veel preparaten van specialen aard,

beïtemd, om een maximum aan voedingswaarde te

geven bij een minlmutn ge^Jiht, Daarzal |k later nog op

terugkomen.

We voorzagen ons van dikke Jaegerstaffen, en

daaroverheen droegen we dun BurbenTgoed, waarde
wind met doordrong en dat inderdaad uïtïtekend bleek

te beschermen tegen de ifskoude &fconnen- We hadden

ookvJel de zware pllokleeren, die door andere

expedities werden gebruikt, maar nadat we op de
slederecen in het voanaareenige proeven ermee
hadden gedaan, besloot ik, dat we die zware kleeding

met zouden aantrekken op den tocht naarde ZuidpooL

Het besparen of uitwinnen van gewicht was immers een
zaak van het allerErootste belang.

UiL HetdicbtitE bIj EJaZiLUpDaLr Etr ErDEsti^Eariy EhaE^lelf]!^ ëLb^L

Z7fi71

(KBng^ artih£lED uit Ofr AaniE eé hazr^oLkei l^OO dis iri jaiuan ZOffl

door Proiect Gu ts n b&ig apnlauw ri]n itgegevea
- Vai d£ [lË&nazhE Expeditie iBar Nccid-Gnx n b nd ,

gtEfciL J76^^

-OpkEt BjL^«-3£bPereibnd. sLeU 27^9
- De VEim3E&1e slEden sa* d^ straat v?d ME&^ina ekE^i 3?6Bfi

- HeL be^iaad tan da* RoeM^Eunn, efevt J7fi5?

lO De t'^dtTiinlie PrnpLlGuta r£ic ^ h jdc r^ nu j tL-c prJ ^cmi^



e expeditie van Shackleton werd met de modernste
technoloËien ondersteund.

Dt \kót rbndx« Pr^jtc t^t^ nb: rp Re jdt r^ iru j it -j prd j.cog 11



Zoölogische PhilosophJe

Wöt/r L^marck, noch D^rwin w/sten waarom soorten

zfcht ontwfkke/den: het: gen zou pai esnd ige eeuw door
GregorMendef worden ontdekt (en doorHtJgo de Vnes

in iS8^zfjn naam ont]/angen), Darwinzoa ecf^tenn

±059 met de elegantere theone komen o\/erde

ontwikkeling \/an soorten, en daarmee werd sofdaat en
natuurvorser Lamarck op een zijspoor \/an de
geschedschnjving gezet. De ideeën van "de peet\/ader

van de h/ofog^e" u^eengezet in dit werk ufl 1809,

werden zoais de \/ertalerzegi ""doodgezwegen of

hoogstens met spot begroet".

Menigvuldige feiten leeren, dat naarmate de feden van
een soort veranderen van standplaats, klimaat of

levenswjze, zij daarvan invloeden ondergaan, die

gaandeweg de gesteldheid en verhoudingen hunner

deelen, hun vorm, functies, ja zelfs hun samenstelling

wijzigen, zoodat mettertyd hun heele wezen deelt in de
ondergane verandenngen.

In hetzelfde klimaat doen eeret de verschillen In

plaatselijke omstandigheden de eraan blootgestelden

vaneeren. Maarallengs brengen deze voortdurende

Invloeden bIj de groepsgewijze onder dezelfde

levensvoorwaarden zich voortplantende individuen

afwijkingen teweeg, die c.q. van essentieel belang

worden; zoodat na talrijke opvolgende geslachten de
st?ürï tenslotte in een nieuwe omgevormd is, van de

eerste onderscheiden.

/Js byvoorbeeld de zaden van een gras of andere

vochtige- weide-plant altemet naarde helling van een

nabungen heuvel worden overgebracht, waarde grond,

schoon hooger gelegen, nogfrisch genoeg is om de



plantte doen Voortbestflan; alszlj uervalgens, na vele

generatian hoe langer hoe verder een droË^ en b|jna

don^ berghellioE bestijgt en ze ïlaagt enn, zich te

handhaven en voort te planten; danzalzezóo
veranderd zijn, dat de botanic^L er een aparte sc^rt van

zullen malten-

Metzelfde gebeurt met de dieren, door

omstandigheden gedwongen te veranderen van Mimaat,

levenswil 5 en gewoonten. Maar de genoemde oorzaken

elschenten hunnen aanzien nog meer tijd dan bj de

planten, om noemenswaardige ^yzlgingen teweeg te

brengen

De opvatting van hen, welke onderden naam so(}rt

een verzameling gelyksDDrtlge wezens samen Vatten,

die z ichz elf-gel
II
kb lijVend Voortplanten en wier bestaan

als zoodanig dus van dezelfde ^onde dagteekentals

dat der natuur zelve, achtte het onmogelijk, dat

exemplaren, tot twee versJihdIende soorten

behcorende, zich zouden kunnen vennaag^chappen,
Ongelukkig heeft de waarneming tot op heden

geleerd, dat deze beschouwing geenszins gegrond is.

Want de onderde planten zoo veelvuldige bastaarden
en de zoo Vaak bij de dieren opgemerkte panngen
tusEchen individuen van zeer verschillende s(}üfien doen
zien, dat de gewaande vaste grenzen tusschen die

soorten met zoo stevig waren ak men Wel dachtr

Uïb Zoöt^bibe Rulompble. Ji^c-Bapti^E LavQict^ #lEtt 27457

h T^[£c r^ndst PrDJc ct&^jCc i£k rg Rï jdtr mi j il -j prd ^.ciaq . 1^



De heel e wereld rond

Ond^rtii^f: E^n L^^sboek iot be\/ori/i^nng van t^iatijur^,

LdDii^n- en Vofkenkennts, Te/} dfe/7st^ tfer \/f7iksschoDit

A}s kind if^rslonü^zuike üöeAjej, \^n had daar tfe

pnkkef vsn ge^n school vc^or nodigt

In Thibet heerscht een gebruik, dat zeker nergens
elders op aarde voorkomt. De vrouwen nameljfc maken
zjch, ZDC vaafczij het huiï verlaten, het gezicht zwart

met een kleveng vernis, dat men op het gü^ voor

vlierstroapzDU houden en maken zich daardaor

opzettelijk zoo leeljk, dat men haar eer voor apen, dan

voormenïchen aanzien zou. Dit walgelijk Ë^bnjik is in

Opper-Azië zeer oud en zie hier, wat er de oorsprong
Van moetzjn. Vooreen paar honderd jaren was de

nomi-khan of opperlama een urteart strengen

nauwgezet man. Toenmaals maakten deThibetaaneche

Vrouwen zich nog met zoo leelljk, maar waren zoo op

pronk en opschik verzot, dat het alle perk en paal te

buiten ging. Om nu die toenemende burtensponee
weelde met kracht en geweld te keer te gaan, gaf de

nomi-khan eene verordening, dat geen vrauwsperïoon
zich In het openbaar mocht laten zien, zonder het

gezicht op de vernielde manier ontoonbaar gemaakt te

hebben. [..JTeËenwoondg wordt die ontsienng voor

eene soort van godsdienstige verplichting gehouden;

hoe foeileelljkereene vrïiuwzich maken kan, voordes
te deugdzamer gaat zj| door. 's Lands w||s, 'l lands eer

Uit De tEffb wertld fddcJ J J A. Goeygmeur. Ete^t ?77gt-

3-4 Q^ \'k\Aw riinli^ PruftLlGuta r£ic ^ Pc jdc r^ nu j tL-c pr^ ^cmi^



Twee vroojijke geschiedenissen

De e^rst^ gesc"^TY£rfemj heet Hoe ik aan eene vrvnw

kw3fr>, en dai/i een gDede tftef. De i/efieifer begint ai tff

ergzen a/s hg het tacf} fr^dar eens t^d suM hei

huwefljksbüGtie fn ie sldpjerr, en stuurtzgn oom erop

utt ofl? &dn hani^füatÉ te i?estuiieren,

— "En wa^rïiverhebt eij dan gesproken?" vroeg ïk.— "Of

het had niets te beduiden." Ik zeide dat ik uw oom was,

en VTüegof zy u niet kende, daargij hier ook steeds op

en neêrTiept; toenzeide zij datzij niet het genoegen
had,- "genoegen" zeidezij— ; toen vroeg Ik of zij hier

met een jongmensch had zien gaan met een geelachtfE

gnjzen hoed en een geelachtig gnjze overjas, een
geelachtig gnjz e broek en geelachtig grijs haar?—

"Neen,*zelde zIJ; "een audachtig heer in zulk eene

kfeedinghadzii Wel gezien-" —Toen zelde ik dat de
Dudachljge heerde jange menEch was, waarvan ik

gesproken had; dat waart gij.— Toen sprong dat aardige

kleme jongske tegen haarop enzeidel Tante, dat i5 die

menheer, waarvan gij altijd zegt, dat hIj eruitziet a|s een
regelbroodje, dat in koffie met veel melk gesopt is." —
Tüen werd zij vuurrood en |k moest luidkeels lachen en

zelde, jawel, dat gt| dat waartr

M\i' Time Vvo[]llti<£ QBfh^HleDl^en. frïb RsulEr. stfixt ITTES .
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Brieven uiten over Amenka

cv. Gemtsen ts tevens mijnheer Aleti3 fi, }^cobs, en ik

vennoed d^t: een grotere bekendheid vanh^armam
mede reden ss datzfj ook Bis Buieur vermeid itaat

_?jcöÓ£ heef! er vervofgem wat van haar efgen artikelen

bsjge\/oegd, die o\/er vrouwen, Ca/ffornie en

"Roodhüiden "gaan.

Tot de n flvo I gen s waardige sociale maatregelen van

Amenka behoort ongetwyfeld het sluten der kantoren

en werkplaatsen des Zaterdags om iz uur

De heitame werking er van ziet men hier, wanneer
men 's Zaterdags in de groote m e nsc hen stroomen, zich

laat meevoeren naargoedkoope verblyfplaatsen aan 't

water (de baai of de rivier^, of naar parken In de

onmiddellijke nabijheid van de metropolls. Den werkman
en den beambte ziet men dan met het geheele gezin

van dien vnjen middag gebruik maken.

Zaterdag 1.1. was ik er getuige van, hoe tienduEenden

genoten van den prachtigen urtgestrekten dierentuin,

vlak bIj de stad in een heuvelachtige streek gelegen en

voor ieder gratis toegankelyk. Het verbod by sommige
dieren om ze te voeden enz., werd stipt opgevolgd. In

drukbezochte gebouwen, b.v. in dat der roofdieren en

der apen, was van gedrang geen sprake. Welwillend

schoof de een voorden ander wat opzij en als er geen
plaats meer was, van waar wat te zien viel, werd
geduldig gewacht.

Het drukst was het voorde kool van een Chimpansé
en Orang Oetan, die elkander daar reeds 3 jaren

gezelschap houden en een opgewektheid aan den dag
legden, als ik nog nergens andere van die dieren heb

gezien. Zij speelden met elkaar.... net als



m ef^5 chenk in d e re n

!

In alle gebouwen "-veer het verbod om op den uloerte

spuwen en ap de veelvuldige banken in het park het

verbod om dlL op de voetpaden— die van asphalt zijn-

te doen.

De prachtige gn^ote dierentuin met park^ behoort aar

een door de stad New-Vork gesubsidieerd wordend
Zoologisch Genootschap.

Ik moet hier weer aftreken, ofschoon Ik nog zooveel

dat mi] hier opviel, zou willen vermelden. De
phyrlonamle der bevolking, dat mengsel van zoovele

natiën en ras&en. Het leeljkertvpe der mannen dan van

de vrauwen. De dronkenschap- De nachtvlinder^- De
scherpe reuk der paard en- excrementen m de
geasphalteerde straten biJ deze warmte- De vele

Mollandsche namen boven de winkels en op naam-
platen der kantoren. De zucht der Amenkanen om zich

van Mollandschen oorsprangte noemen. Het prachtige

gebouw van "De Equrtable" in Broadway metz'n rflke

veraienngen en z'n eenige, vooreen ie der toegankelijke,

bibliotheek. De overvolle trams en de galantene der

mannen, ook der arbeiders, om zonder een woord te

zeggen te gaan staan om plaats te maken Vooreen
dame. De dagbladen met hun sensatie-bemihten. Al die

onderwerpen moet ik verder onaangeroerd laten, omdat
anders de lezer z||n geduld kon veriiezen. En dat wil ik

tot eiken pnjs trachten te voorkomen, nu ik nog ïoo veel

onderzjn aandacht wensch te brengen

Llrtj Bitev^a ait en chier AmE n^ C V GeinEsei en Alatta H Jacats, gteVt

gJBX,
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Kerkhofblomm en

Het Volgende ts waörechljnelljk van dezelfste hond'.

Gedagtenis van dtr^ deugdzaemen JongelinË HenncUs
JojejïAüJ l/jn fie-cke, leerling der grammatica m het

Kleyn Semrnanete RouEselaere, overieéden te Beveren,

zyne a^büürte-plnets, in den ouderdom van zijaerenr

O jongheyd, die dit leest, denk toch een wyl op
hem,

lef aaejn met ons de vrugL derscho&ne
lett' ren plukte,

De wysheyd leerde door dezelve vaderetem,

Maerwien de dood te vn^eg aen or^e school

ontrukte.

Van Iedereen geliefd, in 't midden zvnerjeugd.

Viel h|J ais eene bloem gescheurd van haeren

stengeL

Doch neen! hvwas reeds njp; enzagtjens trok

God^ engel

Hem van deêze aende, en bragt hem In des
hemels vreugd.

Uit KEithoFfatornm&n.GitdoG&MLfe. gta^^t J?aB

1 Dp dE hand van "d& E#rv^erde He&rD C ra et o. Te e ra ar m^
kis E n se rrviane tot P du£ se la e te

"

iS Ut l'^dtrlinli^ PrnpLl^LAt r£ic ^ h jdc r^ nu j tL-c prJ ^cmi^



Door het land der Skipetaren

Winnetoe-boeken zouden venchsjnen, \/erscheen in

iS^S dftwerk \/an KarfMöyr

Niet zonder moeite kwam ik in die houding, moest
echter bukken, want ik stootte met mijn hoofd. Ik wierp

nu het luik omhoog en— het sloeg om. Met myn
Henrigeweer, schietvaardig, wachtte ik eenige

oogenbhkken. Er bewoog zich niets. Toch moest men
het luik hebben hoeren openslaan. Ookmoestenzy dat

gezien hebben, want het was helder licht, door het vuur

dat voorde deur brandde en tegen de rotswanden

opflikkerde.

Ik stak nu mijn tulband op den loop van mjn geweer,

dat ik lan^aam omhoog hief, daarbij zuchtende als

iemand die zich moeiijk naar boven werkte.

Mijn list had het gewenschte gevolg: er vielen twee
schoten. Een kogel had den loop van myn geweer even

geraakt, zoodat het mij byna urt de handen vloog.

In minder dan geen tjd was ik nu met mijn bovenfjf

door de opening van het luik. Ik zag het vuur Op het dak

van het voorvertrek lag een mensch— het lijk van den

slager, zooals ik terstond zag. Ook stonden daar de

twee mannen, die van achter het hekwerk, dat ons

scheidde, op myn tulband hadden geschoten.

Die onvoorzichtigen hadden een voornaam iets niet

bedacht, namelijk, dat ik hen beter kon zien dan zj mij,

omdat zij in het licht stonden, dat achter hen brandde.

Een van hen was bezig op nieuw te laden, en de ander

hief zijn geweer op om op my te schieten.

Terstond legde Ik op hem aan. HJ was aan mijn

genade overgeleverd, maar ik wilde hem met dooden en

Dt tkót rbndx« Pr^jtc t^t^ nb: rp Re jdt r^ iru j it -j prd 2.co<| 1^



mikte dus opz||n linker- tUtboog, dien hrj mj Voorhieldr

Ik trok af. HIJ lietzyn geweer vallen, gaf een gil en uiel

van het dak naar omlaag. De ander wendde zich

oogenblikkeijk om, sprongzjn gewonden makker
achterna en vluchtte naarhet vüur, Met was Byban de
Skipetaan Bij het vüurzatenzljn broeder, Manach el

Bar^cha en Barud el Amasat,

—ZIJ komen, zij komen! Ga weg van het vuur! "brulde
hiJ. GiJ zit In het licht, z|| schieten u neer!

Hetdnetal sprong op en alle vier vluchtten naarhet

bcEchr HiJ, wiens elleboog ik 5tuk geschoten had, moest
du5 de oude Mubarekz|jn. En nu herinnerde ik m||, dat

zyn arm buitengewoon dik Was geweest. Onderzijn

mouw zat nog het verband van het schot, dat hij b|j de

nj'me van Ostromdscha gekregen had.

UK Dcrarh^tbndderBkiiietBrïn. KarL Hj,-. fitot ^7ffi^

HO Dl r^dt riinli^ PruftLlGuta r£ic ^ h jdc r^ nu j tL-c pr^ ^cmi^



Het Verloren Tooverland

Jenny Bficher-Cfóusen, schreef, ats fk goed weet te

rsden \^^ deZ\^eedse \A/fkfpedfd o\/erhóar sc-hn/ft, ook

onderhetpieudoniem John Sentsen.

Zoodra de scholen sloten, kwam oom Frans. Heel stil

alsof het de natuurijkste zaak ter wereld was, gleed hj

weer haar leven In. HIj pakte zijn koffers uit, sloeg zjn

boekenplank op en vergierde het kamertje, dat hy

gehuurd had, met oude portretten van Kaja. Als zIj in zijn

kamerzat, kreeg zj een gevoel, alsof zIj weer kind

geworden was en alsof het gelukkige, kinderlijke gevoel

van veiligheid weer over haar gekomen was.

"Maarwaans het gedenkboek?" zeide zIj op zekeren
dag, toen zij de boeken opzyn schnjftafel doorbladerde.

"Dat heb ik verbrand," klonk het korte antwoord.

"Verbrand!" nepzy urt. "Hoe zonde! Hoe konu dat

doen?" Bijna instinctmatig voelde zJ, dat hij dat gedaan
had om een zeker klem versje, dat zoo zeker over haar

lot beslist had, en toch herhaalde zy mechanisch: "Hoe
kon u dat doen?"

Zy wachtte een oogenblik op antwoord, doch hij bleef

zwygen. En daarzy gewoon waren eikaars zwijgen te

eerbiedigen, doelde zIj nooit in het ven/olg meer op het

gedenkboek. Slechts eenige dagen later, toen hij haar

een paar van Shelle/s gedichten had voorgelezen,

vroeg ZIJ hem: "^egmeeens eerlijk, oom Frans, heeft u

werkelijk nooit zelf verzen gemaakt?"
"Waarom?"
"Omdat u zoo mooi verzen voorieest.'

"Dat Is heel iets andere dan er te maken. Ik zou beter

op myn hoofd kunnen gaan staan dan twee regels

poezje schrijven."

Dt \kót rbndx« Pr^jtct^tü nb: rp Re jdt r^ iru j it -j prd j.cog m



'Dat 15 toch merkwaardig! Ik dathtddt alle menschen
Verzen konden maken— ik meen op ef^kele

oogenblikken van hun feven," uoegde zj erweifelend bIJ.

Utt BetVertaEn ToovBriaDd^ Jtia^ Blkbcr-IIbiKD, Efai>t ï!7ffia

2.ZL Dl r^dt riinli^ PruftLlGuta r£ic ^ h jdc r^ nu j tL-c prJ ^cmi^



Paedagogische Overwegingen

Kleine Mllly liet zich van aanleg als byz onder zacht en

vol^aam kennen. Plotseling, ze is nu twee en een half

jaar, ut zich baareerste ernstig verzet.

Mllly wil 's morgens met meer slapen gaan. Moeder
geeft voorioopigtoe. Telkens blykt weer, dat het kind

wel degel Jk behoefte heeft aan een ochtenddutje.

iWanneerze 's middags met haar op de wandeling even

stilstaat vooreen winkel, dommelt de kleine vaak

onverwachts in. Maar is er 's morgens sprake van het

bedje, dan windt Millyzlch zóo op, dat het geheele gezin

erbj te pas komt en daama Is aan slapen geen denken
meer. Moeder begint er de laatste dagen niet over, want

het kind raakt erdoor van streek en Is den geheelen dag

voorniemand en mets meertoegankelyk. Op mijn raad

wil ze toch nog maar eens een poging wagen en ik laat

Mllly's tegenstnbbellngen eenige dagen onbemerkt
langs me gaan. Den derden morgen stel ik de hummel
voor, samen „huisje" te gaan spelen, in de groote

kamer, waarbij dag haar ledi kantje gezet wordt. Deze
kamer Is rustig gelegen. We halen zoo wat haar geheelen

speelinboedel voorden dag en het vnje gedeelte van

den vloer wordt als huis ingedeeld. Een keung
sfllonameublementje is dadelijk in het centrum

smaakvol gearrangeerd. Poppenbadje krijgt zyn plaats

in de gefingeerde badkamer, waar geen onderdeel, al is

het maar van papier geknutseld, gemist wordt. Een

comfortabel ingerichte slaapkamer mag toch In geen
enkele woning ontbreken, zou ik meenen. De aanwezige

Indische stoel gauw maartot mijn, respectievelijk

Moeders bed gemetamorphoseerd en we hebben Mllly's

ledikantje vooral ook met vergeten. VJat een werken en

Dt \kót r^ndx« Pr^jtc iG^^ nb: rp Re jdt r^ iru j it -j prd j.cog ^3



zorgen! Hé... VJe zuchten er beiden van. Alleen al de

dageijksche beurt, die Mina gewoon is te geven, heeft

zooveel in. Kan het anders dan dat we moe worden, heel

moe. Pseudomoedertje wel zóó erg, dat ze om half elf

reeds naar bed verlangt. Nu wil het kleine „aapje" ook

zoo graag gaan slapen. Zonderte mopperen, laat ze

zich utkleeden en in haar eigen bedje leggen. Ik haast

me op de sofa. Ze koekeloert nog een poosje door de
spijltjes naar me en vat in een mstigen slaap, waarurtze

na anderhalf uur wakker wordt, verkwikt voorden
geheelen dag. Al korter duurt de volgende dagen mijn

medespelen. Ten slotte voert Milly de komedie op haar

eigen houtje op en gaat nog maanden daama, op tijd,

vol animo haar nuttig slaapje „spelen".

Iets „moeten" doen en iets .willen" doen, kan dezelfde

bezigheid tot een hel en een hemel maken. Zeker voor

het kleine kind, dat nog geen plichtsbesef kent, de voor-

of nadeelen van een handeling niet weet te overwegen
en dat slechts rekening houdt met de lust- en

onlustgevoelens, die dooreen of andere opdracht

gewekt worden. De taak, die ons redelijk en gewoon
toeschijnt, kan voor het kind soms onoverkomelykzjn.

Onze waardebepaling staat vaak lijnrecht tegenover

eikaan

VJanneerwe bij het normale kind een plotseling

ernstig verzet, door verzet trachten te breken, bereiken

we het tegendeel. We verbitteren onzen kleinen

opstandeling, hj voelt zich miskend, onrechtvaardig

behandeld en stelt zjn slechtst humeur ertegenover
Laten we hem, door geduld en liefde leeren de

opgegeven taak te willen volvoeren. Met een beetje tact

lukt het elke opvoeder{ster). Bij het abnomiale absoluut

onhandelbare kind. rest ons helaas vaak met anders, dan

Z4 [ït r^dt rbndif PrDjtc^Guk rliti^ R< jdt r^ ma j rt-aprd ^cog



het vefzet, door het verzette compenseerer^. Doch ook
hy hen slechts, moËen vJe daartoe overgaan, nadat we
alle zachtere middelen verEeefs hebben beproefd, De^e
Bevallen zjn gelukkig .de urtzondenngen" voor mijn

Dverwegtng-

Naschnftr Dit Is een ïtaaltje van de paedagogïek van

„tnet een zoet lijntje", onderdeel deromkoopingï-
paedaËOËitk, die ik voor mij— In het alfiemeen

gesproken—vooreen gevaarlek fals rfika at hoüdn

ll^L F^BEJ^ogiscliE [>^'BFwe9ÏDge n , E.W A^b^r, elfiit 17Bi3
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HetGeldersch Byenboek

De pn^st^r Petrus Hendrik ij^t Lottum schreef dfl Oï/^r

zffn woonplaats z^t<fe/j wii fn \/eniO} "Lotiufr}^ w^artfe

fucht nog ichoon en de s^y nogsmeng ts",

D. Vr Hebber^ de byen ueel vyanden?

M. A Jae syE hebben veel v/anden sqq uyti^endigh als

inwendigh.

D, Vr Welcfc syn de uytwendige vyanden der byen?

M. A. De uytwendige vyanden syn\ mussen, hoorstelen,

Wespelen, mieren, spinnen, swaluven en meer andere,

spegt, voorssen, meesen.

D. Vr Watquaedt doen de quakvoreen en padden?

M, A. De padden en quakvorsen syn aakseerschadelylt,

want sy klymmen den Karf opwaerts, tot aen het

thylË^^ ^n eeten meynlgvuldiËhe byen- Sy eeten de

byen die voorde huedt liËgen. En de paed, als de bye op

de aerde sfcaet, aeH^eydtde aerde wegh, en gaet in den

korf om de byen te eeten. Daerom moet den byenman
'savonts, als de schadelyke Ë^dirten beevrinen te

koemen, naerde byen gaen, om des en gedirtente

dooden.

UttBEt&UEESikDycntexh^ fetras B&nJn-. pfert i jB36
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De lof der zotheid

Ni^d^-riónd^^ v^rtaifng van f^et be-k\^ndst^ werk \/an 'i

ianüs ö^Kendste ffloso^yf. Heeft fefr93f}d het QOJt

gelezen? Vaorzfen vsn tekeningen i/^n Hans fiotbei^ en

tan een uftgebretde i/eri^fanng i/3n de \/eriaferj

Verder, wat averdt vnendschap gezegd is, dat geldt

nog veel meervan het huwelijk, dat immers niets anderï

IS dan een onscheidbare levensE^r^^^nschap. Goede
hemel, wat zouden er geen echtscheidingen of nog

efË^^ dingen overal plaats vinden, als met de huiselyke

omgang van man en vrouw doormiddel van vielen],

scherts, inschikkelijkheid, dwalingen huichelanj, allen

zeker mijn trawanten, gesteund en onderhouden werd!

O. watzouden erwemlg huwelijken gesloten Wonden,

zoo de bmidegom zoo wijl was een onderzoek m te

fitellen, welke aardigheden dat Echynbaarzao fyne en

zedige maagdekyn reeds lang Voor haar huwelijk heeft

uitgehaald I

Voorts hoeveel minder gesloten hu weljken zouden
blijven bestaan, als met het meeste van 't geen de

vrouwen uitvoeren, deels door de onoplettendheid,

deels doorde domheid van den man verborgen bleefi

Zeker schnjft men drt terecht op rekening van de

zotheid, maar aan haar toedoen heeft men het

inmiddels te danken, dat de vrouw den man behaagt en

de man aan de vrauw, dat ernist m huis heerscht en dat

de innige verhouding bewaard blljftr Men lacht hem uit^

men noemfc hem een koekoek, een hoorndrager en wat
niet al, terwijl hiJ met zijn lippen de wangen der

overspeelster droog kustr

Uit Dg [pfderzrfh^ld, Pesifenus EïBsmiEi ei^xt 27546 .



Een Meisje-Student over 'Een Meisje-

Studentje'

Een krft/ek op hettïoek Een ietsje -Studentje, datzeff

popuiafrmoet zgn getvfe^t m33r\^ra3^fk \/erder we^nsg

infofTYJ^te o\/erkan \/fnden, omdat a/ watfk erover kan

Vinden kntieken zfjn. De "eerste authentfeke roman uS
het studenten}e\/en" schnjfi Th. 8,Fr Hoyertn Den Gulden

iVfnckei, i^^B, "Een roman over de verwording \/anhet

eens zo seneuze itudentes-ie]/en tot een fnvooi

bestaan", sehnjft Damescompartf/nent Onl/ne.

En het instftuut voor Nede:iandse Geschiedenis

^chn/ft: "Deze romanis doorspekt met reffecttes van de

hoofdpersoon, dfe hetfdee had dat de me/sjes in het

mannenbolwerk Leiden de jongens tot ste on zouden
zffn en hun wereld mooierzouden maken, wat een tifusie

tlfjkt Ook komtzfj tot de condusie dat het studeren

vooreen meisje iets andere betekent dan \/ooreen

jongen, minder weienschappeiijk of op camere gericht

tSr"

Het l5 niet om hetboekzelf dat ik over 'Een meisje-

studentje" van Annle Salomons enkele dingen wensch te

zeËgen, maar wel om den indruk, dienhetboeknaar
buiten maakt. Was het een minder bel angnjk en

belangwekkend milieu, waann het zich beweegt en ware

drt minder duidelijk naar het leven geteekend, dan zou

het nietzóózeerde moeite waard zijn, de aandacht

nogmaals op drtboekte vestigen.

[-]

[Nog] veelte weËnrgIn aantafz^n dejaren, dat de

^S Dt h^dtrbndif PrDjt c ^^ ufr rlit i^ R< j dt r^ ma j rt-ï prd ^cog



vrouwen ZLch afgewend hebben van den haar

conventioneel toegewezen weg. NogwemiË vruchtbaar

kan er over gedebatteerd worden of ze a| of niet

geschikt zyn yoorhet werlt dat ze opzjch namen; en al

blijkt de ongeschiktheid van de tegenkvt^ordjge vmuYten^

zal daanjft besloten mogen worden tot die van de

toekomstige? Ais er maar em^tis in het streven, dan

kan het falen van de enkelen geen verlies, maar soms
Winst z|jn Voorde volgenden; ak er maareen vaste l|jn

gevolgd Wordt en opgebouwd wordt in êen nchtmg. En
hienn nu Juist ligt de teleurstelling, die Ans Salomons ons

gaf met het uitgeven van haar boek. £...] En wie is het

hier die de butenwereld vertellen zal van de vroüwelyke

studenten? — een eerste-jaartje, iemand die ook alvöör

ze aan de academie kwam van mei&jes-studenten
schreef, eenvoudig weg alleen om verhaaltjes te

Bchnjven, en wellicht terwille van de aantrekkelijkherd

studenten makend van schoolmeisjes' want voor méér
mogen we de daarin geteekende figuren met nemen,

Tr,-! Weliswaar staat alle^ hier dichter by ons; de
studentenwereld is re ëeler gewonden, maar overat

algemeen blijven de meisjes eruit bakvischjes, met om
zoo te zeggen geen begnp van ernstige studie— daar
Wordt zelfs bijna met over gesproken— weV weer over 't

Inprenten van op te zeggen lesjes. In haar visie op

studie ts blijkbaar niets veranderd door haar h omen aan

de hoogeschool.ze wist het vroeger ook ai, of lieven.h.

ze Weet er nu nog blijkbaar even wemig Van als te vorenr

Uib Een ME|s]e-Stud#«t. oVer 'lei MBl^E-^tudeD t|e\ Annle Siüei/es,

ElE4b2^B^7
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Napoleon geschetst

Deze öfograffe maakte tf/dens rtff comgeren een wst

d\^eepzuchtige fndruk op me, Inf^et onderstaande

denkt iedereen dat f^^poteon mogeifik fn Egypte ts

gestorven, en ntemand houdt meerrekemng met zijn

terugkeer, ais het tencht komt \/3nzijn fanding ^n Lyon.

Zsjn iTouw }osephne snapt dat ais zfj niet voorde
anderen haarman spreekt, deze verkeerde djngen o\/er

haarzou kunnen horen.

'Vrees niet, dat Bonaparte met voorde vnjheld

noodlottige bedoelingen naar hier komt; maarwy
moeten de handen ineenslaan om te beletten, dat een
troep ellendelingen zich van hem meester maakt,"

voegde zij Gohiertoe enJosêphine was geen uur later

zonder kamenier, bagage of gelelde met postpaarden

op weg naar Lyon, haar man tegemoet.

Maar van Fontalnebleau voeren twee wegen naar het

zuiden; zIj sloeg den verkeerden in, kwam eerst te Lyon

tot deze ontdekking, keerde spoorslags naarPanjs,

doch vond in haar hotel de kamerdeur op slot. De familie

had den tijd gehad den jammeriyk doorhaarbedrogen
echtgenoot m te lichten omtrent haar gedrag.

De wanhoop nabj, gebogen onder een schuldenlast,

die liep in de mlllioenen en onder het bewusizijn, dat de

ouderdom snel naderde en dat armoede en gebrek haar

wachtten, als hij haar verstiet, vielzij voor die deur op de
knieën en smeekte en bad ondertranen om vergiffenis,

doch de deur bleef dicht. Uren verliepen. Hortense en

Eugêne kwamen haar helpen. Eindelijk, eindeijk werd

een sleutel omgedraaid in 't slot, de deur geopend. Met

een gelaat, dat doodsbleek en verwrongen nog getuigde

vanzjnzlelestnjd, stond de echtgenoot op den drempel
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en breidde de armen uit; de hennnenngen aan 't

verieden, de tranen uan Hortense en Josephlne, zj>n

liefde voor haar, hadden Eezegevienl- HIj had verErffenfe

Beschonken, nietten deele doch yalkamen,

onvoorwaardelijk; naarde medeplichbgen vroeg hij nieL

Als een voor altijd gesloten baek schcaFhi) 't gebeurde

achter zich; hl] zelf, redeneerde hij, waï de schuld van

alles, want h|| had zijn vrouw ïlecht bewaakt. Voortaan
zou hij beter oppassen. Toen Luclen hem den Volgenden

morgen kwam opzoeken, Werd hy ontvangen in

losêphine's slaapkamer; Napoleon lag nogte bed. In dti

twee volgende dagen betaalde hij al haar schulden,

meer dan twee millioen. Waaronder öqo.doo francs voor

toiletartikelen en ^^5.000 francs Voorde buitenplaats

Malmaison. De Panjsche graote wereld, die In de laatste

tPen jaar van nog heel wat sterker stukken was getuige

geweest, vond deze verzoening volstrekt met

belachelijk, ze juichte die zelfe toe; in haar oog werd

Bonaparte opnieuw de goedhartige man, die hield van

hulselijk, gezellig leven, weinig of geen eerzucht kende
en, terwijl geheel Panjs van hem was vervuld, 's avondï

metzifn vn^uwzat te tnkrtakken, een spel waann
Icsêphine urtmuntte.

Ufb FfBjEilEOD [^SEbetït HennaH Cbapfïuis. glE^t 27353-
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